
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Aan de leden-waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

9 juni 2020 113527/RN Nicole de Keijzer 

   

bijlage(n) uw kenmerk e-mail 

2 - nkeijzer@uvw.nl 

   

betreft  doorkiesnummer 

Rijksfactuur 2021  06 820 131 86 

 

 

Geachte leden, 

 

Met deze ledenbrief en de twee daarbij behorende bijlagen informeren wij u over het totaalbedrag en de 

onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur 2021, die u binnenkort van het ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zult ontvangen. Na een korte algemene toelichting op de Rijks-

factuur wordt kort stilgestaan bij de onderdelen waarvan de bijdrage verschilt ten opzichte van vorig jaar. 

Bijlage 1 van deze brief bevat het totaalbedrag en de onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur 

2021. In bijlage 2 wordt een toelichting per basisregistratie/voorziening gegeven op met name de gehan-

teerde verdeelsleutel en de besluitvorming hierover binnen de Unie van Waterschappen. 

 

ACHTERGROND EN INHOUD RIJKSFACTUUR 
In 2015 is op verzoek van de waterschappen één Rijksfactuur ingevoerd, waarmee de kosten van een 

groot aantal basisregistraties en landelijke ‘voorzieningen’ die de waterschappen gebruiken vanuit ver-

schillende ministeries in één keer in rekening worden gebracht bij de waterschappen. Daarvoor werden de 

bijdragen op diverse wijzen separaat bij waterschappen geïnd. Dit leidde tot hoge administratieve lasten 

en verwarring bij de waterschappen en hun belastingsamenwerkingen. Daarnaast was er in de beleving 

van waterschappen nog steeds sprake van het beprijzen van gebruik van basisregistraties, terwijl het juist 

de bedoeling was om met de invoering van budgetfinanciering de beprijzingsdrempels weg te nemen. In-

middels kunt u al weer enige tijd onbeperkt gebruik maken van de hierna genoemde basisregistraties / 

voorzieningen. Dit geldt ook voor de belastingsamenwerking waarin u eventueel participeert. De totaalfac-

tuur komt rechtstreeks bij uw waterschap binnen en niet bij uw belastingsamenwerking. 

 

De bijdragen voor de volgende basisregistraties en voorzieningen worden via de Rijksfactuur 2021 in reke-

ning gebracht: 

▪ Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG);  

▪ Basisregistratie Handelsregister (HR);  

▪ Basisregistratie Topografie (BRT);  

▪ Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Landelijke Voorziening WOZ;  

▪ Basisregistratie Kadaster (BRK);  

▪ Investeringspost van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI); 

▪ Niet-transactiegerichte voorzieningen van de GDI; 
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▪ PIANOo; 

▪ Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); 

▪ Organisatie waterschapsverkiezingen 2023. 

 

Elk jaar ontvangt u per ledenbrief van de Unie van Waterschappen een overzicht van de bijdragen voor uw 

waterschap. Dit overzicht treft u aan als bijlage 1 bij deze brief. Hierna stuurt het Ministerie van BZK u de 

daadwerkelijke totaalfactuur. 

 

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN T.O.V. VORIG JAAR  
De volgende drie onderdelen van de Rijksfactuur 2021 laten een lichte stijging zien in de bijdrage van de 

waterschappen:   

▪ Niet transactiegerichte voorzieningen GDI; 

▪ WOZ en Landelijke Voorziening WOZ; 

▪ Landelijke Voorziening DSO. 

 

Niet transactiegerichte voorzieningen GDI 

Sinds 2019 betalen de waterschappen een jaarlijkse bijdrage aan de niet transactiegerichte voorzieningen 

van de GDI: overheid.nl, Digitaal Ondernemersplein, standaardenlijst/Forum, NORA, de Stelselvoorzienin-

gen (Stelselcatalogus, Digimelding, Digikoppeling en Digilevering), het afsprakenstelsel Elektronische Toe-

gangsdiensten (ETD), eID, Diginetwerk, MijnOverheid voor Ondernemers, Samenwerkende Catalogi, PKI 

overheid en Digitoegankelijkheid. De totale kosten voor beheer en exploitatie van deze niet transactiege-

richte voorzieningen door Logius zijn gestegen, waardoor de bijdrage van de waterschappen omhoog is 

gegaan van € 378.897,- naar € 402.845,-.  

 

WOZ en Landelijke voorziening WOZ 

De bijdrage van de waterschappen aan de Landelijke Voorziening WOZ, die onderdeel is van de post ‘WOZ 

en LV-WOZ’, is gestegen van € 435.667 in 2020 naar € 513.115 in 2021. Deze verhoging is vooral te wijten 

aan het opnemen van een extra bedrag van € 500.000,- in verband met de eventuele doorbelasting van de 

kosten van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Een en ander vloeit voort uit de aanzegging van-

uit BZK en het Kadaster dat de Waarderingskamer voor het gebruik van PDOK voor het WOZ-waardeloket 

een bedrag van € 300.000,- tot € 500.000,- per jaar zou moeten gaan betalen. De waterschappen betalen 

15% van deze extra kosten, de Belastingdienst 40% en de gemeenten 45%. 

  
Landelijke Voorziening DSO 

De waterschappen betalen sinds vorig jaar een bijdrage aan de Landelijke Voorziening DSO. In 2020 was 

deze bijdrage € 1.320.800,- en voor 2021 is dit gestegen naar € 1.340.612,-. Het verschil is de afgesproken 

indexatie.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met mevrouw N. de Keijzer via de contactgegevens in het briefhoofd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

 

 


